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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning


Håndbokbinderfaget har utviklet seg fra en inndeling mellom protokollmakerfaget og litteraturarbeid til en mer flytende overgang mellom de tidligere klart definerte arbeidsområdene. Dagens bokbindersvenn har også et sterkt utvidet produktspekter å forholde seg til. De tradisjonelle metoder og teknikker vil alltid være grunnlaget for arbeidet, men tidsmessige tilpassing til funksjonalitet, brukskrav, form og kundeforventninger vil være styrende for kravet til kompetanse i faget.

Håndbokbinderfaget har i de andre nordiske landene og Mellom-Europa i stor grad utviklet seg i retning av kunstindustri eller kunsthåndverk. Håndbokbinderfaget i norsk sammenheng har først og fremst vært preget av produksjonsorientering. Kunnskapene som formidles, ligger derfor oftest på et mest mulig næringsorientert nivå. Mange av de mer eksklusive metoder og teknikker er på vei ut av den norske håndbokbinderens kunnskapsgrunnlag. 

Markedet for produksjon og salg av håndlagede bok- og papirobjekter styres av produsentenes kreativitet og evne til synliggjøring av sine produkter. Lærlingenes evne og mulighet til egenutvikling og selvstendig utforskning av bokbinderkunstens mange områder og tradisjoner er derfor essensiell for stadig videreutvikling og bevaring av faglige tradisjoner.
For å gi best mulig bredde i opplæringen må alle tilgjengelige informasjonskanaler benyttes som tillegg til bedriftens egen kunnskapsformidling. Bruken av fagskrifter og internett er viktige kilder for faglig informasjonsdeling. 

I fagsammenheng er det viktig å styre kreative prosesser gjennom skissearbeid og strukturert planlegging av arbeidet. For å oppnå konkrete faglige resultater må utforsking av teknikker og metoder settes inn i en forsvarlig økonomisk og markedsmessig ramme. Læringsprosessen og resultatene av arbeidet må også dokumenteres og kunne forsvares faglig i etterkant. Dette vil være nødvendig spesielt i forbindelse med videre utdanning i kreative fagområder, i konkurransen på arbeidsmarkedet og generelt ved salgs- og markedsarbeid.  Dokumentasjonen kan være skisser, arbeidsprøver og fotografier. Håndbokbinderfaget er også i utvikling. Det er derfor viktig at fremtidens fagpersoner har høy faglig kompetanse, solide tradisjoner og god evne til tilpassing og utvikling.



1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

2. års opplæring i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for håndbokbinderfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 


1.3	Kompetanse

Fagbrev evt. svennebrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge svenneprøve i håndbokbinderfaget.
Etter bestått  svenneprøve utstedes svennebrev.
Yrkesbetegnelse:	Håndbokbinder
Fagbetegnelse: 	Håndbokbinderfaget

Kompetansebevis
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul eller i del av en modul.

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 

For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
Fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer







Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for andre års opplæring i bedrift for håndbokbinderfaget

Lærlingene skal:

	kunne produsere forskjellige former for løsbind og bygd bok 


	kunne fornye og reparere gamle og ødelagte bokbind og skille mellom konservatorarbeid og bokbinderfaglig reparasjonsarbeid


	kunne foreslå produksjonsløsninger for ulike kundeoppdrag og vurdere hvilke kriterier som gir grunnlag for riktig produkt- og prosesskvalitet


	kunne drøfte sine valg av produksjonstekniske løsninger, og forklare sine faglige avgjørelser


	kunne kombinere ulike estetiske teknikker i håndbokbinderfaget 


	kunne påvise og vurdere tekniske og økonomiske faktorer for lønnsom produksjon i håndbokbinderfaget


	kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen ved å følge gjeldende lover og forskrifter og kunne bidra ved gjennomføring av forbedringstiltak


	kunne dokumentere sin egen faglige utvikling gjennom bruk av fotografier, arbeidsprøver og arbeidsbeskrivelser


	kunne følge de yrkesetiske normer og påvirke til god forretningsskikk


	kunne vise respekt for håndbokbinderfagets historiske egenart og kunne videreutvikle og fornye estetiske og tekniske tradisjoner


	kunne mestre og foreslå gode løsninger på faglige utfordringer og kunne ta initiativ i tverrfaglig samarbeid 


	ha utviklet grunnlag for spesialisering i håndbokbinderfaget og for videreutdanning i estetiske og formgivende fagområder








2.2	Materialkunnskap 

Mål 1

Lærlingene skal kunne velge ut og kombinere forskjellige materialer til konstruksjon og dekor av løsbind, bygd bok, mapper, permer, esker og kassetter.

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forklare prosessen for papirfremstilling, tekstilproduksjon og garving av skinn, identifisere og gjøre rede for forskjellige produktkvaliteter 

1b	kunne gjøre rede for materialenes ømfintlighet ovenfor fukt, uttørking, smuss, lyspåvirkning og utsettelse for luft

1c	kunne sammenføye ulike materialer ut fra ønsket sluttresultat 

1d	kunne velge ut klebestoffer til forskjellige arbeidsprosesser etter  behov for åpen tid, og beregne nødvendig tørke- og herdetid

1e	kunne velge klebestoffer og syrefrie materialer til reparasjonsarbeid på antikvariske bøker og arkivmateriale 

1f	kunne gjøre rede for hvordan sure eller alkaliske kjemikalier påvirker aldringsbestandigheten i materialer som brukes i faget

1g	kunne velge og bruke forskjellige skinntyper, tekstilkvaliteter og plaststoffer med hensyn til produktkrav og estetisk uttrykk 

1h	kunne velge papp-, kartong- og papirkvaliteter ut fra krav til produktkvalitet, materialegenskaper og estetisk uttrykk 

1i	kunne bearbeide papp, kartong og papir til ulike formål og kunne forklare forholdet mellom luftkondisjonering og problemfri papirbehandling i bokbinderfaget

1j	kunne måle ut, tilpasse og bearbeide materialene med god økonomisk utnyttelse av utgangsformater og halvfabrikata

1k	kunne velge aktuelle fargestoffer og kjemikalier til farging, grundering, overflatebehandling og rensing av skinn, tekstiler og papirmateriale

1l	kunne velge riktig folie til preging/ forgylling i presse og for hånd til skinn, tekstiler, papir og plastmaterialer, og anvende riktig løsemiddel til uttak av feiltrykk

	

2.3 	Maskinlære

Mål 1
Lærlingene skal kunne foreta nødvendig vedlikehold av bedriftens maskiner og utstyr. 

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne beskrive funksjoner i mekaniske innretninger og forklare hvordan maskiner er satt sammen og fungerer

1b	kunne oppdage og vurdere grunnleggende tekniske feil eller mangler og kunne bytte vanlige slitedeler.

1c	kunne mestre innstilling og finjustering av bedriftens produksjonsutstyr til håndbokbinding

1d	kunne vurdere skjæreegenskapene med hensyn til knivslitasje i flatskjærer, trimmer, eller tresnitter og avgjøre om sliping er nødvendig

1e	kunne vurdere og forbedre egne rutiner for vedlikehold, og bidra at bedriftens system for periodisk kontroll, vedlikehold og utbedring av utstyr holder mål
















2.4	Produksjonskunnskap

Mål 1
Lærlingene skal kunne arbeide selvstendig med håndbokbinding og skal kunne kombinere tekniske og estetiske kunnskaper i utforming og produksjon av ulike typer løsbind og bygd bok.

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

1a	kunne produsere løsbind som enkeltbøker og i mindre opplag og kunne lage en detaljert plan for produksjonen med beregning av tidsbruk og beskrivelse av maskiner og utstyr

1b	kunne redegjøre for de forskjellige tradisjonelle stiler for utforming av permer til løsbind og kunne forklare forskjellen på konstruksjon, brukskvalitet og tekniske spesifikasjoner mellom løsbind og bygd bok

1c	kunne foreta opplagsproduksjon av permer til løsbind utført med overtrekk i papir, plastmaterialer, tekstiler og skinn som helbind og halvbind
 
1d	kunne lage bygd bok på dyp fals med åpen anpapping utført i skinn som enkeltbøker

1e	kunne lage forskjellige typer forsats til løsbind og bygd bok og gjøre rede for virkningen av de konstruksjonsmessige forskjellene for disse

1f	kunne bearbeide materialer, materie og bokblokk til løsbind og bygd bok, forklare arbeidsmetoder og begrunne valg av teknikker


Mål 2
Lærlingene skal kunne produsere enklere opplag av esker, mapper, adresser og kassetter og kunne vurdere og forklare bruksområdene for slike produkter

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

2a     kunne lage en enkelt sammensatt bokeske/ kassett ut fra spesifikke mål

2b	kunne forklare hva en adressemappe brukes til og kunne lage en enkel adresse utført i helt skinn med valgfri egenprodusert innmat 

2c	kunne lage forskjellige former for mapper til oppbevaring av løse ark

2d	kunne lage en enkel eske med bevegelig hengslet lokk 

2e	kunne eksperimentere med enkel dekor av esker, mapper og kassetter


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om reparasjon og bevaring av gamle og ødelagte bokbind og skal kunne bruke enkle teknikker for gjenskaping og reparasjon.

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

3a     kunne utføre enkel ombinding og rekonstruksjon av originale bokbind

3b     kunne teknikker for skilling av bokblokk

3c	kunne lappe rifter i ark og foreta enklere utfylling med bruk av japanpapir og  klebestoff, samt forsterkning av ryggen på falsede legg

3d	kunne bruke fukting og vanning som teknikk for å løse opp limfuger og skille limte overflater fra hverandre





Mål 4
Lærlingene skal kjenne til forskjellige tradisjonelle teknikker for dekorering av boksnitt, overtrekk og perm og kunne utføre slikt arbeid under veiledning 

Hovedmomenter
Lærlingene skal 

4a     kunne foreta helfarging og sprenging av snitt

4b	kunne delta i arbeid med bruk av forskjellige teknikker for marmorering eller farging av papir til fremstilling av overtrekk for permer

4c	kunne utføre forgylling på bokrygger og plane flater under veiledning

4d	under veiledning kunne bruke teknikker for skinnpålegging eller nedfelling, bruk av opphøyde bind, eller utskjæring av relieff til underlegging og nedpressing på skinnbind

4e	kunne gjøre rede for bruken av håndstukken kapitél og skinnkapitél 

4f	kunne gjøre rede for bruken av gullsnitt og siselering til beskyttelse og dekor av boksnitt





Mål 5
Lærlingen skal kunne gjennomføre egendokumentasjon av arbeidet med produksjonsoppdrag og kreative enkeltoppgaver. 

Hovedmomenter
Lærlingen skal

5a	kunne bruke tegning som verktøy for visualisering av ideer og lage tekniske arbeidsskisser som planleggingsredskap for oppdrag

5b	kunne planlegge arbeidet og beskrive arbeidsmetoder og teknikker med riktig bruk av fagterminologi 

5c	kunne vurdere form- og fargevalg og argumentere for dette i en "salgssituasjon"

5d     kunne dokumentere egne arbeider gjennom bruk av arbeidsprøver og fotografier og ha gode rutiner for arkivering av egendokumentasjon




2.5	Arbeidsmiljø 

Mål 1
Lærlingene skal arbeide på en måte som gjør at de tar vare på egen og andres sikkerhet, helse og miljø og kunne delta aktivt i forbedringen av bedriftens internarbeid 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a     kjenne til sikkerhetsregler, faremomenter, faremerking og kunne ta hensyn til  dette i arbeidet

1b	kunne identifisere faktorer som fører til belastningskader og bruke ergonomiske løsninger i alt rutinepreget produksjonsarbeid

1c	kunne bidra til å forebygge innånding av finstøv fra papp og papirbehandling

1d	kunne bidra til å forebygge skader  på grunn av jevnlig kontakt med kjemikalier og klebestoffer 



2.6	Kvalitetssikring 

Mål 1
Lærlingene skal kunne forklare og gjennomføre bedriftens rutiner for sikring av prosess- og produktkvalitet. De skal kunne identifisere og imøtekomme de forventninger kunden har til estetikk, teknisk utførelse og service.

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens forskjellige standarder for kvalitet og tilpasse valg av arbeidsmetoder, estetikk og nøyaktighet til dette

1e	kunne gjennomføre rutinemessige kontrolltiltak som gjennomgående norm for all produksjon av bedriftens varer og tjenester

1b	kunne registrere utført produksjon og angi tidsbruk for de enkelte arbeidsoperasjoner

1c	kunne registrere medgått materiell til det enkelte kundeoppdrag

1d	kunne dokumentere avvik fra ordreseddel eller kundespesifikasjon i produksjonsprosessen og bruke bedriftens rapporteringsrutiner for avviksbehandling

1f	kunne rette feil og mangler ved arbeidsrutiner

1h	kunne forklare bedriftens krav til standarder ved mottak av materiell fra trykkerier og leverandører 

1i	kunne gjenkjenne vanlige feil ved forskjellige typer trykkmaterie og vurdere følgene av dette for videre bearbeiding i håndbokbinderiet

1j	kunne avgjøre når avvik skal rapporteres til nærmeste overordnede

1h	kjenne til hvilke krav som stilles til innbinding av dokumenter som skal avleveres til offentlig arkiv










2.7	Bransjeutvikling 

Mål 1
Lærlingene skal følge med i utviklingen av bransjeområdene for formgivingsproduksjon og visuell kommunikasjon, og kunne tilpasse seg nye krav til kunnskap og ferdigheter innen kreativt arbeid i bransjen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a 	kunne bruke bedriftens tilgjengelige IKT-verktøy til gjennomføring av rutiner for formgiving, planlegging og produksjon med tilknytting til håndbokbinding 

1b	holde seg faglig oppdatert gjennom oppslagsverk, håndbøker, fagtidsskrifter og internett og skaffe seg informasjon om fagtradisjoner, stilhistorie og samtids- utvikling av trender og ny teknologi i håndbokbinderfaget og tilstøtende bransjeområder 

1c	kunne gjøre rede for sentrale trekk ved utviklingen av teknikker og stilarter med tilknytning til håndbokbinderfaget 

1d	kunne delta i bedriftens tiltak for omorganisering og produktutvikling

1e	kunne vurdere behov for nyskapning og utvikling i håndbokbinderfaget og bruke sine tverrfaglige bransjekunnskaper til prøving og improvisasjon











Kapittel 3:	Vurdering

3.1	Hvorfor vurdering?

Målet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse

å veilede, motivere og utvikle lærlingen
å motivere instruktøren til kontinuerlig å justere sin veiledning
å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.


	Vurderingen av lærlingen skal vise i hvilken grad han/hun har nådd målene i læreplanen.


3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis

Avsluttende vurdering

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.

For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok og/eller annen dokumentasjon som lærlingen har benyttet under opplæringen.

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom svenneprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til svenneprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av svenneprøve.

Vedlegg 1


1.1 Moduler i andre års opplæring for håndbokbinderfaget


Moduler 
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1: Materialkunnskap
Kapittel  2.2
Mål 1

20 %
Modul 2: Maskinlære
Kapittel  2.3
Mål 1

5%
Modul 3: Produksjonskunnskap
Kapittel  2.4
Mål 1, 2, 3, 4 og 5

50%
Modul 4: Arbeidsmiljø
Kapittel  2.5
Mål 1

10%
Modul 5: Kvalitetssikring 
Kapittel  2.6
Mål 1

10%
Modul 6: Bransjeutvikling
Kapittel  2.7
Mål 1

5%
Til sammen

100%

Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring ut fra læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.


